
Ranskalainen insinööri Henri Mignet (1893-1965) 
suunnitteli Taivaankirpun (”Pou-du-Ciel”) jokamie-
hen itse rakennettavaksi lentokoneeksi 1930-luvulla 
ja ennen talvisotaa myös Suomen valtasi ”Kirppu-
kuume”. Kokoelmat kertovat –sarjassa esitellään 
yhden Suomessa rakennetun Taivaankirpun raken-
nuspäiväkirja.

Mignet’n ajatuksena oli kone, jonka voisi rakentaa il-
man rakentamiskoulutusta ja jota voisi lentää ilman 
normaalia lentokoulutusta. Kone sai tyyppimerkin-
nän H.M.14 Pou-du-Ciel, suomeksi “Taivaankirppu.”

Tavallisuudesta poikkeava kone oli rakenteeltaan 
yksinkertainen. Koneessa oli rungon yläpuolella 

kaksi peräkkäistä siipeä. Koneessa ei ollut eril-
listä korkeusperäsintä eikä liioin siivekkeitä.

Suomessa rakennettiin 1930-luvun puolivälissä 
kolme lentävää Kirppua. Tyyppinä Mignet’n 
Taivaankirppu oli lento-ominaisuuksiin liittyvistä 
suunnitteluvioista johtuen lopulta liian vaaral-
linen lennettävä, ja Euroopassa ja Suomessa joh-
tuneista lukuisista onnettomuuksista johtuen se 
asetettiin lentokieltoon Suomessa vuonna 1939.

Henri Mignet jatkoi koneensa kehitystyötä kuitenkin 
kuolemaansa vuoteen 1965 asti, ja myöhemmin ke-
hitetyillä Taivaankirpuilla lennetään maailmalla yhä.
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Vas. Kulosaaren Taivaankirppu puuvalmiina keväällä 1936, oik. rakennuspäiväkirjan ensimmäinen sivu.
Arkistokuvat ja päiväkirja kuuluvat Pehr ja Lars Andersinin arkistoon Suomen Ilmailumuseolla.
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”Brändö Flygmaskinsfabrik”

Kulosaaressa toimi ennen talvisotaa innokas vii-
den 13-16 –vuotiaan pojan joukko, jotka käyttivät 
itsestään nimiä Eriko, Pära, Lade, Pope ja Golo. 
Pojat innostuivat Taivaankirpun rakentamisesta 
kesällä 1935 ja rakennustyöt aloitettiin seuraavana 
syksynä paikallisessa autotallissa, jonka oveen 
maalattiin komeasti ”Brändö Flygmaskinsfabrik”.

Ilmailumuseon kokoelmista löytyy Kulosaaren 
Taivaankirpun rakennuspäiväkirja vuosilta 1935-1936.
Ahkerimmin koneen rakentamiseen osallis-
tuneet pojat – Erik Wahlberg sekä Pehr ja Lars 
Andersin - kirjasivat vuorotellen päivän tapahtu-
mat päiväkirjaan. Eniten kirjaa on täyttänyt Pära.

Päiväkirjamerkinnät alkavat Brändö Flygmaskins-
fabrikin perustamisesta 27.9.1935 ja päättyvät 
toukokuun 21. päivään 1936. Päiväkirjan lukuisat 
valokuvat ovat Erikon ottamia. Laden myöhem-
min tekemä jälkikirjoitus projektille on päivät-
ty 1. tammikuuta 1940 ja siinä hän tekee lyhyen 
yhteenvedon Taivaan Kirpun viime vaiheista.

Päiväkirjan merkinnät eivät kerro ainoastaan poikien 
tekemästä koneen teknisestä rakentamisesta, vaan 

koko poikien toiminnasta Taivaan Kirpun rakenta-
misen ympärillä. Päiväkirja säilyi Pehr An-
dersinin jäämistössä, josta hänen sisaren-
sa Gunilla lahjoitti päiväkirjan ja muun poi-
kien Taivaan Kirppuun liittyvän kirjallisen aineis-
ton säilytettäväksi Suomen Ilmailumuseoon. 

Olosuhteiden pakottamana Kulosaaren Kirppu ei 
koskaan valmistunut lentokuntoon. Kone oli puuval-
mis talvella 1936, mutta kalleimmat osat – moottori ja 
siipien päällyskangas - jäivät puuttumaan varojen lo-
puttua. Projekti katsottiin yhteistuumin päättyneeksi 
ja kone tuhottiin alkukesästä 1936 Kulosaaren 
rannassa. 

Koneen runko siipineen valmistui vuodenvaihteessa 1936 - siipien ja pyrstön verhous puuttuivat edelleen. Oikealla 
Pehr Andersinin tekstiä marraskuulta. Rakennusmateriaalin, mm. rungon vanerit, pojat saivat pitkälti lahjoituksena. 
Konetta rakennettiin Mignet’n oppaan “Taivaan Kirppu ja sen rakentaminen ja lentäminen” pohjalta.



Tiistaikerhon projekti

Suomen Ilmailumuseossa toimiva Ilmailumuseoyh-
distyksen Tiistaikerho rakensi Taivaan Kirpun Mig-
net’n alkuperäisohjeiden mukaisesti vuosina 1994-
1997. Kirpun rakentamisella Tiistai-
kerho halusi kunnioittaa Brändö Flygmaskinsfabrikin 
koulupoikien hanketta.

Runkoon maalattiin poikien alun pe-
rin koneeseensa haluama tunnus OH-BFA. 
Kone on vakituisesti esillä Suomen Ilmailu-
museon perusnäyttelyssä (näyttelyhalli II).

Lähteet:

Pehr ja Lars Andersinin arkisto
Karivalo, Lassi: Unelma Taivaan Kirpusta, Feeniks-
lehti nro 2/2012
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Kulosaaren Taivaankirpun arkistoa on esillä museolla
marraskuun 2013 aikana. Yleisön nähtävillä on mm. 
vastaus Anthony Fokkerilta poikien tiedusteltua tältä 
lentokonemoottoria koneeseensa!

Kulosaaren Taivaankirpun rakentaja Erik Wahlberg Tiistaikerhon valmistamaa konetta katsomassa Suomen Ilmailu-
museolla vuonna 2012. Kuva: Tapio Juutinen / Suomen Ilmailumuseo


